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Porque você não
consigue flores?
Você já aprendeu a cultivar suas orquídeas, agora se
você seguir todas as dicas que já aprendeu, é muito
provável que suas orquídeas sejam saudáveis e,
consigam florações lindas todos os anos.
Uma orquídea só floresce se está sendo bem cultivada,
pois, orquídeas doentes ou fracas não possuem força
para gerarem flores e, a força que possuem elas
utilizam para que possam crescer ou em casos
extremos apenas para a sobrevivência.
Mesmo que você esteja cultivando bem suas
orquídeas, pode ser que pequenos erros atrapalhem a
floração dela, na verdade ao todo são 8 motivos que
podem impedir sua orquídea de ter flores lindas todos
os anos e, é sobre esses motivos que vamos falar
agora.
Se sua orquídea não está florindo, a primeira coisa a
se fazer é descobrir porque ela não dá flores.
Normalmente você vai se deparar com dois motivos, o
primeiro é o cultivo errado e o segundo é que sua
planta ainda não está pronta. Abaixo estão as
principais causas que não deixam a sua orquídea
florir.
●
●
●
●
●
●
●
●

Iluminação inadequada
Adubação incorreta
Falta de queda de temperatura
Planta muito nova
Mudança de ambiente
Pragas e doenças
Falta ou excesso de água
A orquídea não se adapta ao seu clima

1º Iluminação
A iluminação é o principal fator para sua
orquídea florir. Se você não conseguir
fornecê-la para sua planta, ela não vai ser
capaz de produzir flores ou vai produzir
flores muito pequenas e frágeis.
O primeiro passo para contornar esse
problema é descobrir em qual dos lados
você se encaixa, o primeiro é o da falta
de iluminação, nesse caso sua orquídea
está recebendo pouco sol e, por isso, não
consegue acumular energia para florir e o
segundo é o excesso de iluminação, aqui
sua orquídea está queimando seus botões
florais e, por isso, não está florindo.
Para acabar com esse erro, existe uma
técnica muito simples, mas que
infelizmente é conhecida por poucos
cultivadores.

Nessa técnica o que você vai fazer é
observar as cores das folhas de suas
orquídeas.
●

●

Se estiverem com um verde mais
escuro que o normal, está faltando
luz.
Se estiverem amareladas ou ficando
queimadas, estão recebendo muita
luz.
==== OBSERVAÇÃO ====

Em casos raros como na Ansellia
Africana, essa regra da folha amarela
ou verde-escuro não se aplica, pois, a
Ansellia precisa ficar com a folha
amarelada antes de sua floração.
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2º Adubação
A floração é um processo que exige
muita energia de sua orquídea. Por isso,
se ela estiver fraca, pode evitar a
floração para que recupere suas energias.
E essa fraqueza pode ser causada pela
falta de nutrientes.

Outra possibilidade para melhorar a sua
adubação é que você imite a formulação
de cultivadores que possuem a mesma
espécie que você e que estão tendo
sucesso. Mas ao adubar também tome
cuidado com a quantidade de adubo que
você coloca.

A adubação correta vai garantir que sua
orquídea fique forte e saudável de
maneira que ela consiga florir, por isso,
eu recomendo que você utilize as dicas
do capítulo sobre adubação para
aprender mais sobre esse tema.
Normalmente a adubação incorreta
apenas vai suspender sua floração em
casos extremos, ou seja, você adubou sua
orquídea em excesso ou, se você não
adubou
ela com os
nutrientes
necessários.
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3º Queda de Temperatura
Outro motivo muito simples de se
resolver é a queda de temperatura. Para
que suas orquídeas consigam florir, elas
precisam de uma mudança de
temperatura do dia para noite.

Por exemplo, uma orquídea que fica o
dia inteiro entre 20ºC e 25ºC não vai se
adaptar bem a uma troca para locais
muito frios ou muito quentes, então tome
muito cuidado na hora de trocar sua
orquídea de lugar.

Ou seja, durante o dia a temperatura
deve ser mais quente do que à noite. Em
média uma queda de 5ºC a 10ºC é o
suficiente.
Por isso, se sua orquídea está em um
local onde a temperatura se mantém
igual durante o dia e a noite, com muito
cuidado, troque-a de lugar, mas cuidado
com mudanças bruscas, orquídeas não
gostam de mudar de lugar, faça essa
troca aos poucos.
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4º Sua Planta é Muito
Nova
Esse é um dos motivos que mais
confundem os cultivadores. Isso ocorre
porque espécies de orquídeas diferentes
começam a florir em épocas diferentes.
Por exemplo, uma orquídea borboleta
demora em média de 2 a 3 anos para sua
primeira floração, já as orquídeas vanda
demoram um tempo bem maior para
florirem.
Isso ocorre, pois, a floração é a maneira
das orquídeas se multiplicarem na
natureza. E se elas ainda não tiverem
atingido a maturidade sexual, elas não
vão florir.

Por isso, se você possui uma orquídea
muito nova, tenha paciência e forneça as
condições ideais para o cultivo. Assim
em poucos anos você verá a primeira
floração de sua planta.
Normalmente uma orquídea demora 5
anos para ter a sua primeira floração,
mas em alguns casos esse tempo pode
ser maior ou menor, se você vai comprar
uma orquídea em um orquidário, saiba
que a grande maioria já vende as
orquídeas com a idade ideal para florir e,
é por isso que as vandas são um pouco
mais caras.
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5º Troca de Lugar
Esse é um fator que já foi dito antes, mas
o cuidado com a mudança de ambiente
em sua orquídea é algo que você deve ter
muita atenção. Em alguns casos, as
orquídeas podem demorar anos para
voltarem a florir ou até mesmo podem
morrer (casos raros).
Se você trocou a sua planta de lugar
recentemente, esse pode ser o motivo
dela não florir. Muitas orquídeas não
gostam de trocar de lugar. E se você fizer
isso de modo errado, elas podem
demorar até 3 anos para se adaptar ao
novo ambiente. Algumas mudanças que
podem fazer a sua orquídea parar de
florir são:

Se você percebe que depois que realizou
algumas dessas duas trocas ela parou de
florir, este pode ser o motivo.
Para corrigir esse problema, primeiro
veja se sua planta não possui nenhum
dos outros problemas dessa lista e, após
isso, espere que ela se adapte e veja se a
floração volta ao normal.
Saiba que o replantio é necessário em
quase todas as orquídeas, mas em alguns
casos esse problema pode acontecer. Por
isso, antes de realizar o replantio, siga o
passo a passo que está no manual
descomplicando.

1. Replantio
2. Troca de local
Por isso, se sua orquídea está saudável,
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6º Pragas e Doenças
Se sua orquídea está doente ou sofrendo
com o ataque de pragas é provável que
ela não floresça, caso ela floresça, as
flores estarão pequenas ou em menor
número.
Se você percebeu que sua orquídea está
contaminada, não tente fazê-la ter flores,
combater doenças e pragas é algo muito
estressante para as orquídeas e uma
floração durante esse período pode
comprometer a saúde de suas plantas.
Primeiro combata esse problema, depois
deixe-a descansar para que no próximo
ano ela floresça. Lembre-se que a melhor
forma de combater esses problemas é
evitando-os, por isso, siga essas dicas:

●

Coloque sua planta em um local
limpo e bem ventilado

●

Forneça
cultivo

●

Sempre verifique suas plantas,
buscando doenças ou pragas

●

Deixe suas plantas novas separadas
das outras por 40 dias

●

Esterilize suas tesouras ao podar suas
orquídeas

as

condições

ideais

de

O controle é muito importante, pragas e
doenças são um dos problemas mais
chatos em qualquer cultivo de plantas,
por isso, aprender a evitá-los é algo que
vai economizar muito seu tempo.

5

7º Rega
Você já ficou sem beber água por um
bom tempo? Percebeu que ficou com
pouca energia ou desanimada? Isso
também ocorre com as orquídeas. Se
você não fornecer uma boa quantidade
de água para elas, elas vão ficar fracas. E
sem energia, não vão florir.
Para descobrir se está na hora de regar a
sua orquídea, siga os passos abaixo:

Essa técnica serve para verificar se o
substrato está molhado, quase seco ou
seco.
Em algumas orquídeas é necessário
deixar o substrato seco por alguns dias e
após isso molhar, já em outras, você não
pode deixar o substrato ficar seco, deve
regar pouco antes dele secar. Por isso,
busque mais informações sobre sua
planta no manual completo.

1) Pegue um lápis
2) Afunde-o no substrato de sua planta
3) Verifique se ele voltou molhado
1) Caso esteja molhado, espere mais
um dia e verifique novamente
2) Caso esteja seco, está na hora de
regar

Outro cuidado que você deve ter é com o
excesso de água. Se você regar a sua
orquídea em excesso, ela pode apodrecer
as suas raízes. E isso pode causar uma
doença grave chamada podridão negra.
O que vai impedir sua orquídea de
florescer e talvez até matá-la.
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8º Clima
E por último, mas não menos importante,
a sua orquídea não se adapta ao clima.
Isso ocorre principalmente se você mora
em locais onde a temperatura é mais
baixa ou mais alta. Por exemplo, as
orquídeas anguloa gostam de ficar em
climas frios.
Desse modo, elas provavelmente não vão
florir em locais mais quentes como o
nordeste. Por isso, a melhor forma de
evitar isso, é comprando orquídeas que
se adaptam ao local onde você mora.

É possível contornar esse problema
através de estufas ou colocando a sua
orquídea em um local mais frio ou mais
quente.
Isso pode diminuir o problema, mas o
recomendado é que você escolha para
cultivar uma orquídea que seja
totalmente adaptada ao clima onde você
vive.

Por exemplo, se você mora em uma
região onde o clima normalmente é mais
frio, escolha orquídeas que gostam de
frio ou orquídeas que se adaptam a
grande maioria das temperaturas (como
as Cattleyas e as Phalaenopsis).
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Como Ter Flores
o Ano Inteiro
Essa provavelmente é a dica mais incrível que você
vai ver hoje. Mas use essa dica com cuidado e, só se
você já tiver uma experiência com o cultivo dessas
plantas.
Você sabia que é possível controlar um pouco quando
a sua orquídea vai florir? Basicamente se você tiver 2
ou 3 orquídeas e atrasar um pouco a floração delas,
você pode ter flores o ano inteiro, pois, ao menos uma
orquídea estará com flores.
Para atrasar a floração de sua planta, siga os passos
abaixo:
1) Mantenha ela em temperaturas maiores do que
20ºC durante a noite: pois assim ela não terá a
queda de temperatura, mas não exagere, faça isso
por pouco tempo.
2) Ao emitir as hastes florais, deixe sua orquídea em
temperaturas mais frias. Isso vai atrasar o
desenvolvimento das flores.
Faça isso e você vai conseguir atrasar um pouco a
floração de suas plantas, mas tome muito cuidado,
pois, isso também pode atrapalhar a floração de sua
planta caso feito da maneira errada.
OBS: essa técnica funciona melhor em phalaenopsis

Como Fazer Sua
Orquídea Florir
Múltiplas Vezes
Isso não vai funcionar para todas as orquídeas. Por
isso, antes de tentar estimular uma nova floração na
sua orquídea, veja se ela consegue ter várias florações
durante o ano. Provavelmente você vai conseguir
fazer isso especialmente com Phalaenopsis Híbridas.
Para fazer sua orquídea florir mais de uma vez, você
vai cortar a haste floral de sua orquídea no 3º nó.
Mas atenção, isso deve ser feito após a floração e
apenas caso a sua orquídea esteja saudável, pois, uma
segunda floração gasta muita energia das orquídeas.
Após cortar a haste floral no 3º nó, em 2 meses você
terá novas flores.
Além das Phalaenopsis, também existem várias outras
orquídeas que florescem diversas vezes ao ano e,
normalmente para conseguir isso, basta ter um bom
cultivo e paciência.

O Que Fazer Com As
Hastes Florais
As orquídeas gastam muita energia para florir e, como dito no bônus sobre
manchas nas folhas das orquídeas, em alguns casos, elas gastam tanta energia, que
ficam com as folhas murchas após a floração.
Basicamente você viu logo acima que em algumas orquídeas, você pode estimular
a segunda floração, cortando a haste de uma forma específica, mas essa segunda
floração vai gastar muita energia de sua orquídea, deixando-a esgotada. Por isso,
fazê-la ou não ter uma segunda floração fica a sua escolha.
Se você optar por guardar as
energias de sua orquídea para a
próxima floração, o que vai fazer
é cortar a haste floral por
completo. Esta dica se aplica pára
orquídeas que conseguem uma
segunda
floração
e,
para
orquídeas que não conseguem
esta segunda floração.

